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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 17/1978-79 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om kommunal

skatt på inkomst. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets betänkande 

nr 1/1978-79. 

Stora utskottet, som i ärendet hört skattedirektören Jarl Hermansson, omfattar 

lagförslagets allmänna syfte att bibehålla ifrågavarande avdragsrealvärden. 

Likväl har stora utskottet erfarit, att skattenämnderna i fråga om avdrag för 

grundskolelevers resekostnader, som deras målsmän påyrkat, inte tillämpat 8 § 

2 mom. på likartat sätt. Vissa kommuner har medgivit skattskyldiga med barn, 

som erhållit undervisning i grundskola under skatteåret, det maximala avdraget 

per termin utan närmare utredning, medan andra varit mera restriktiva. 

Eftersom normalt elevernas i grundskolan kostnader för skolgång och resor 

bäres av samhället är detta avdrag av undantagsmässig karaktär och kan komma 

ifråga där skolskjutsarna ej frambefordrar elev som bor för nära skolan men 

som föräldrarna t.ex. under oväder eller extrem köld eller av annan särskild 

orsak tillfälligtvis själva skjutsar till eller från skolan. Avdrag härför 

bör givetvis kunna beviljas, men endast till belopp som motsvarar verkliga 

kostnader, som vederbörande målsman haft och kan dokumentera. Detta krav bör 

enligt utskottets uppfattning gälla oberoende av vilken i 1 mom. c punkten 

avsedd läroinrättning som barnet besökt. I sådant avseende har utskottet därför 

föreslagit en ändring i 8 § 2 mom., medan lagförslaget i övrigt omfattas utan 

ändringar. 

Med hänvisning till det anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

i följande lydelse: 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om kommunalskatt på inkomst. 

(Lagens ingress: Likasom framställningen). 
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4, 6 och 7 §§ . 
(Likasom framställningen) . 

8 §. 
(1 mom . lika som framställningen) . 

Har skattskyldig under skatteåret försörjt barn som därunder fyllt högst 

20 år och har barnet under skatteåret åtnjutit undervisning som berättigar 

till i 1 mom . c punkten avsett avdrag från inkomst, äger den skattskyldige, 

om han haft kostnader för barnets resor mellan herirrnet ochJärointättningen, 

rätt att för varje här avsett barn avdraga dessa kostnader ; likVäl högst 

750 mark per termin . (Uteslutn . ) . Bor barnet i anledning av studierna på annan 

ort än hemorten, får den skattskyldige ytterligare avdraga de skäliga mer

utgifter, som föranledes . härav , dock högst 1 .300 mark per termin . 

(3 mom . lika som framställningen) . 

9 § . 

(Lika som framställningen) . 

(Ikraftträdelsestadgandet: Lika som framställningen) . 

Marieharnn den 17 januari 1979 ~ 

På 

Max Carlberg 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet :ordföranden Hagström, viceordföranden Boman, ledamöterna 

Berg, Dahlen, Nils Karlsson, Roald Karlsson, Sanders, öberg samt ersättaren 

Olof M. Jansson. 


